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Over de te Wageningen aanwezige entomologische

collecties

door

W. ROEPKE.

Toen steller dezes, ongeveer 20 jaar geleden, zijn functie als hoog-
leeraar in de toegepaste entomologie, of, zooals het officieel heet, in

het dierkundig gedeelte der plantenziektenkunde, te Wageningen
aanvaardde, was er van verzamelingen op het Laboratorium voor
Entomologie niet veel aanwezig, trouwens van andere hulpmiddelen
evenmin. De hoofdzaak w^erd gevormd door :

1). De oude collectie van de Ned. Ent. Vereeniging. Deze omvatte
Nederlandsche insecten uit alle grootere orden en was ondergebracht
in oude, slecht sluitende vitrines met harde bodems. Aan het onder-
houd was weinig zorg besteed, het materiaal verkeerde dan ook in

slechte conditie.

2). Een verzameling van meest exotische kevers, niet gerangschikt

en niet gedetermineerd, van zeer inferieure kwaliteit, in een aan-
tal lompe vitrines met houten bodems.
3). Een aantal groote, onhandige vitrines, met ijzeren handvaten
op zij, die de onderwijs- en demonstratiecollectie van den afgetre-

den hoogleeraar hadden gevormd. Mede doordat deze collectie,

evenals de beide vorige ook, enkele jaren zonder toezicht in het ge-

bouw had gestaan, verkeerde zij in slechten staat. Over het alge-

meen v^raven slechts de vraatstukken nog bruikbaar, een gedeelte

hiervan was echter door den aftredenden hoogleeraar verwijderd

geworden.

4). Ten slotte was er eenig ongeregeld insectenmateriaal aanwezig,
van nul en geener waarde, alsmede enkele objecten op liquor (meta-
morfosen e.d.).

Vanaf het begin heb ik mij tot taak gesteld, nieuwe collecties

aan te leggen, hierbij uitgaande van de beide volgende gezichts-

punten :

A). Er moet een demonstratie- of onderwijscollectie worden ge-

schapen, die de belangrijkste Nederlandsche en Ned. Indische in-

secten van economische beteekenis bevat, alsmede zulke, die om
andere reden voor het onderwijs van beteekenis zijn. Voor de doel-

treffendheid werden groote en kleine Derolle-dozen gekozen, in

iedere doos worden slechts één of enkele bij elkaar behoorende
soorten gebracht, liefst met verschillende ontwikkelingsstadia, aan-
getaste plantendeelen enz. Deze dozen leenen zich uitstekend voor
het gebruik op het college en practicum. Er zijn thans ongeveer 200
groote en evenveel kleine van deze dozen in het gebruik ; zij zijn
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aan den buitenkant geëtiketteerd en genummerd, een kaart-catalo-

gus maakt het vinden van ieder gewenscht object met één hand-
greep mogehjk.

B). Er moeten meer uitgebreide en zuiver systematische collecties

komen, voor studie en orienteering, bv. in verband met het ver-

richten van determinaties. Deze collecties moeten alle Nederland-
sche insecten omvatten en verder zooveel mogelijk Indisch mate-
riaal. Kan eenigszins naar volledigheid worden gestreefd, voor zoo-

ver het Nederlandsche insecten betreft, voor het Indische materiaal

geldt dit natuurlijk niet, anders zou de omvang hiervan spoedig de
capaciteiten van onze bergruimte enz. te boven gaan.

Het is dus niet de bedoeling, een algemeen entomologisch museum
op te bouwen, doch slechts die verzamelingen aan te leggen, die op
een entomologisch laboratorium, dat geregeld veel inlichtingen naar

buiten verstrekt, determinaties verricht enz., onmisbaar moeten wor-
den geacht. Er behoeft dus niet de minste vrees te bestaan, dat Wa-
geningen de Musea te Leiden (Rijksmus. ) en Amsterdam (Zool.

Mus. der Gem. Univ.) concurrentie zal aandoen! Dat deze col-

lecties werkelijk op hun plaats zijn, blijkt o.m. hieruit, dat er steeds

studenten zijn, die er ijverig gebruik van maken. Ook aan serieuze

specialisten wordt het materiaal onbekrompen ter beschikking ge-

steld.

Teneinde het hier ontwikkelde denkbeeld te kunnen verwezen-
lijken, werden alle oude collecties geliquideerd, alleen het bruik-

bare werd aangehouden. Gelijktijdig werden goede vitrines aange-

schaft, en wel aanvankelijk van de fa. I h 1 e in Dresden.
Spoedig werd ertoe overgegaan deze vitrines in eigen beheer te

vervaardigen, waarbij met behulp van geschikt personeel,, de hoog-
ste graad van volrr.aaktheid werd bereikt. Het laboratorium be-

schikt thans zelfs over een voorraad nieuwe vitrines, die voor de
eerstvolgende jaren voldoende is, hetgeen onder de huidige omstan-
digheden van groot belang is te achten. De bedoeling is op den
duur alle verzamelingen, behalve de demonstratie-collectie, in deze
eenheids-vitrines over te zetten (formaat 47 x 40 x 6 cm).

Dat wij van vele zijden steun, vnl. in den vorm van materiaal

ontvingen, moge hier dankbaar worden vermeld. Ik noem enkele

namen: ir. F. Burger (Hollandsche insecten, speciaal Coleop-
tera) ; wijlen C. Ritsema Cz. (bijna de geheele nalatenschap,

in hoofdzaak Nederl. Apiden en Vespiden, Jav. Coleoptera) ; wijlen

P. Tutein Nolthenius
(

Nederl. Lepidoptera) ; wijlen

Smits van Bürgst (groote coll. sluipwespen, ook andere in-

secten, bv. tropische Hymenoptera, N. Afrik. Hymenoptera, ver-

zamelingen van econ. belangrijke insecten ) ; Dr. B e t r e m ( Ne-
derl. bladwespen en id. mieren) ; ir. U i 1 (Ned. Lep.) ; Dr. G e y s -

kes (Nederl. Ephemeriden, Odonaten, Megaloptera, Panorpaten,

Chrysopiden etc.) ; H. Sikkema (Lep., Hym. e.a.) ; ir. B 1 ij -

dorp (Orthoptera) ; Dr. A. Ree la ir e (Hemiptera) ; B. Ce-
to n ( Lepidoptera );J.KoornneefSr. ( verschillende orden ) ; Dr.
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Wi 1 e k e ( Pompiliden ) . Indisch materiaal, in hoofdzaak Lépido-

ptère, maar ook andere insecten, mochten wij ontvangen van Mevr.
E. M. Wa 1 s h, wijlen den hr. F. Dupont, wijlen den hr.

Rosier, H. Lucht, van der Noordaa, Kalis, Wege-
ner, Quarles de Quarles, Dr. F r a n s s e n, ir. Uil, Dr.

Kalshoven, M. A. Lieftinck e.a. Uit Suriname ontvingen

wij kleine hoeveelheden materiaal van de HH. ir. van Embden
en Dr. Ge y s k e s.

Met behulp van dit materiaal konden de volgende collecties wor-
den opgebouwd, waarin het aanwezige oude materiaal, zoover nog
bruikbaar, werd verwerkt, alsmede eenig materiaal door het per-

soneel zelf verzameld.

A. Nederlandsch.

1 ). Lepidoptera, Macrolepidoptera rijk vertegenwoordigd, in hoofd-

zaak door den hr. ir. Uil samengesteld uit materiaal van de

HH. Tutein Nolthenius, Sikkema, Uil, Ceton;
Microlepidoptera nog zeer onvolledig, in hoofdzaak door den

hr. Ceton bijeen gebracht en gerangschikt.

2). Hymenoptera. De Ichneumoniden-coll. Smits van Bürgst,
met veel buitenlandsch (in hoofdzaak Duitsch) materiaal. De
hr. J. K o o r n n e e f Sr. heeft de collectie, waar noodig, bijge-

werkt. In recenten tijd is de hr. Tennissen bezig, enkele

groepen te revideeren en met eigen materiaal aan te vullen.

Verder zijn aanwezig, ten deele zeer mooi en relatief volle-

ledig Apidae (Rits erna Cz.) ; Vespidae ; PompiHdae (Dr.

Wilcke) ; Sphegidae ; Cynipidae (veel buitenl. materiaal) ;

Formicidae ( B e t r e m) ; Tenthredinidae (Sikkema; Dr.

B e t r e m).

3). Orthoptera (ir. Blij dorp).
4). Odonata, Megaloptera, Panorpata, Chrysopidae (Dr. Geys-

kes).
5). Rhynchota, Cicade-achtingen en wantsen (Dr. Reclaire;

Koornneef Sr.).

B. Indisch.

1). Een standaard-collectie Rhopalocera van Java; de Lycaeniden

zijn nog niet geheel af, de Hesperiidae moeten opnieuw worden
gerangschikt.

2). Een standaard-collectie Sphingidae van Java, in hoofdzaak af-

komstig van wijlen den hr. F. Dupont.
3). Alle overige Heterocera van Java, zooveel mogelijk gedetermi-

neerd en op orde gebracht, met uitzondering van de Geometri-

dae en Micros (in hoofdzaak Pyrahdae).

4). Aanzienlijke hoeveelheden Lepidopteren-materiaal van de Bui-

tengewesten, vnl. van Sumatra, Borneo en Celebes, grooten-

deels op naam gebracht.

5). Een aanzienlijke hoeveelheid Javaansche Coleoptera, niet ge-

determineerd en niet gerangschikt.
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6). Indisch materiaal uit verschillende andere insecten-orden.

Hierbij dient nog te worden vermeld een uitgebreide collectie

van economisch belangrijke insecten, van Smits van Bürgst,
waarop deze zijn boek ,, Schadelijke en nuttige Insecten" heeft ge-

baseerd. Verder een verzameling van insecten van beteekenis voor

den boschbouw, met zeer veel vraatstukken, van Duitsch maaksel,

eveneens van Smits van Bürgst afkomstig, met gedrukten

catalogus in het Nederlandsch.

Zooals uit het bovenstaande blijkt, vertoonen onze verzamelingen

nog enkele lacunes. Wij gevoelen het zelve als een ernstig gebrek,

dat wij nog geen collectie van Nederl. Dipteren ons eigen kunnen
noemen. Weliswaar is er tamelijk veel materiaal aanwezig, toch is

dit niet voldoende om er een collectie van op te bouwen. Evenzeer

missen wij een collectie van Ned. kevers, ofschoon ook van deze

orde veel materiaal vertegenwoordigd is. Er is ons echter een be-

kende groote Nederl. Col. -collectie gelegateerd ; dit is de reden

dat wij ervan hebben afgezien een eigen coll. samen te stellen.

Moge ik dit overzicht besluiten met de opmerking, dat wij in

het bezit zijn van 5 exemplaren resp. van de resten daarvan, van
het uitgestorven oeveraas Palingenia longicauda Ol. Zij bevonden
zich onder het oude insectenmateriaal en werden door mij direct

in een kleine Deyrolle-demonstratiedoos (A II. 3) apart gezet,

teneinde ze voor verder bederf te vrijwaren. Drie der ex. hebben

ieder een etiket in de hand van A 1 b a r d a : „Z.-Holland-Rotter-

dam II V. Vollenh." Een vierde ex. draagt slechts een etiket : Pa-

lingenia Swammerdammiana L a t r." zonder meer, een vijfde en

laatste „Gelderland, Arnhem, Piepers". Het vierde en vijfde

exemplaar zijn op eenzelfde soort speld gestoken, behooren dus mis-

schien bij elkaar. Jammer, dat zij niet voorzien zijn van een jaar-

tal, maar Snellen van Vollenhoven stierf in 1 880 en

Piepers verhet Arnhem in 1879 om zich naar Ned.-Indië te be-

geven. Hieruit blijkt dat de aanwezige exemplaren vóór 1879/1880

gevangen moeten zijn.

Als laatste opmerking nog deze : de verzamelingen hebben den

oorlog wonder boven wonder betrekkelijk goed doorstaan. In Mei
1940 hadden zij hoegenaamd niet geleden ; ook na September 1944

zijn zij van vernielzucht gespaard gebleven, alleen heeft een ge-

deelte door schimmel min of meer ernstig geleden, en is in het erg-

ste geval zelfs onbruikbaar geworden. Aangezien de ruiten reeds

eind September 1944 eruit gevlogen waren en vervolgens door

zware dak-beschadiging ernstige lekkage was ontstaan, is het nog

een wonder, dat de schade niet grooter is. Misschien is dit ten

deele toe te schrijven aan de sohede constructie van het vertrek

(beton en ijzer), waarin de verzamelingen zijn opgeborgen.

Helaas zijn door den oorlog grootendeels vernield een collectie

barnsteen-insecten, typen van Smits van Bürgst, resp. privé-

eigendom van den hoogleeraar) en tal van microscopische prepa-

raten vnl. genitaha van Indische vlinders.


